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Agenda
0. Samenvatting
Dagbesteding Licht naar Algemene Voorziening
Het advies aan de regio is als volgt: De omvorming van Dagbesteding Licht naar een Algemene Voorziening
wordt als onwenselijk beschouwd. Er is overeenstemming over de opvatting dat de hulp zo licht als mogelijk
aangeboden dient te worden en Dagbesteding Licht vormt in deze ‘stappenvisie’ een onmisbare schakel om
Dagbesteding Midden en Zwaar (wellicht) te voorkomen. Wat betreft de inrichting van de Algemene
Voorzieningen is de conclusie dat dit met name een lokaal proces is. Ook wordt geconcludeerd dat
professionele ondersteuning wenselijk blijft bij Algemene Voorzieningen van Dagbesteding/ welzijn. Wel
wordt er veel waarde gehecht aan het regionaal leren van elkaar en worden de presentaties van vandaag als
waardevolle input beschouwd.
Resultaatfinanciering/ maandfinanciering
Vastgesteld wordt dat er, zeker op dit moment, geen draagvlak is voor resultaatfinanciering. Dit spoor wordt
dan ook niet verder uitgewerkt. Er is behoefte aan het vormen van een werkgroep rondom het thema
maandfinanciering. Verkenning van dit onderwerp staat centraal. Diverse vertegenwoordigers van
gemeenten en zorgaanbieders maken hun interesse kenbaar. We constateren dat er allereerst behoefte
bestaat aan het scherper definiëren van de productbeschrijvingen Dagbesteding, zodat ook een beter
onderscheid kan worden gemaakt tussen Algemene Voorzieningen en maatwerk. Dit onderwerp wordt
allereerst in deze werkgroep uitgewerkt. De aangescherpte productbeschrijvingen vormen vervolgens de
basis om verder te praten over maandfinanciering.
Mededeling
De regio zal de deelnemers voor een nieuwe sessie uitnodigen. Deze staat eind oktober/ begin november op
de agenda. Rienk Planjé (relatiemanager RCG, Module Inkoop) zal dan Marieke Habraken
(zwangerschapsverlof) vervangen.
1. Welkom
Marieke opent de vergadering, heet allen aanwezigen welkom en geeft een samenvatting van de
activiteiten tot nu toe. RCG is procesbegeleider en adviseur in deze. De gemeenten zijn de inhoudelijke
trekkers.
Korte terugblik
Dit is de tweede bijeenkomst van de werkgroep Dagbesteding. In maart is er een Wmo Markconsultatie in
Doesburg geweest. Daaruit zijn twee werkgroepen ontstaan, namelijk de werkgroep Dagbesteding en de
werkgroep Begeleiding. Afgelopen juni is de werkgroep Dagbesteding voor het eerst bijeen gekomen en
heeft gesproken over vier thema’s, namelijk:
1) Verkenning mogelijkheden resultaatfinanciering/ maandfinanciering
2) Het loslaten van de groepsgrootte en opleidingseisen (aanbieder mag bepalen)
3) Dagbesteding Licht omvormen naar een Algemene Voorziening
4) Samenvoegen van de producten Dagactiviteit Midden en Zwaar tot één product
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Er bestond toen overeenstemming over het volgende: 2) Het loslaten van de groepsgrootte (aanbieder mag
bepalen) onder voorwaarde van goede kwaliteitscriteria bij toelating van aanbieders tot IAS. Het loslaten
van de opleidingseisen is nog onderwerp van gesprek; 4) Samenvoegen van de producten Dagactiviteit
Midden en Zwaar tot één product.
De ingebrachte punten 1) Verkenning mogelijkheden resultaatfinanciering/ maandfinanciering en 3)
Dagbesteding Licht omvormen naar een Algemene Voorziening dienden nog verder onderzocht te worden.
Deze onderwerpen staan vandaag opnieuw op het programma.
Doel
Het doel van deze bijeenkomst is om een advies aan de regio uit te brengen over de omvorming van
Dagbesteding Licht naar een Algemene Voorziening en daarbij ook de vraag of we het vraagstuk Algemene
Voorzieningen regionaal of lokaal willen oppakken. Daarnaast willen we tijdens deze sessie bepalen of we
ja/nee een werkgroep willen formeren rondom het thema resultaatfinanciering/ maandfinanciering. Deze
werkgroep maakt onderdeel uit van een groter geheel, namelijk het komen tot een nieuw regionaal
Basisplan Inkoop 2020, waarvan inkoper Jan van Houten (Inkoopadviseur RCG, Module Inkoop) trekker is.
2. Programma
• Start Werkgroep Dagbesteding (10.00 uur)
• Korte terugblik werkgroep sessie 18 juni (max. 5 min. inclusief voorstelrondje) (10.00-10.05 uur)
• Dagbesteding Licht naar Algemene Voorzieningen: 3 presentaties (per presentatie 15 min. incl. vragen)
(10.05-10.50 uur)
- Project Deltahuis Westervoort
- Ontmoetingsplek De Beumerskamp Doesburg
- Welsaam Wageningen
• Notitie Resultaatfinanciering bespreken (10.50-11.35 uur)
• Afspraken voor het volgende overleg en afronding (11.35-11.45 uur)
• Lunch (11.45-12.30 uur)
3. Dagbesteding Licht naar Algemene Voorzieningen: 3 presentaties
Er worden drie diverse voorbeelden gepresenteerd. Het eerste voorbeeld is een combinatie van financiering
door ‘no cure, no pay’, jobcoaching en Activerend Werk. Het tweede voorbeeld is een combinatie van Wmoindicaties en welzijn (subsidie). In het laatste voorbeeld gaat het enkel om de inloopfunctie (geen Wmoindiceringen).
Project Deltahuis Westervoort (Interstap)
Dit is een praktische voorliggende voorziening in Westervoort. Het uitgangspunt is de aansluiting bij wat
inwoners wel kunnen. De doelgroep bestaat uit bijstandsgerechtigden tot aan inwoners met een Wmoindicatie Dagbesteding. Er zijn nu 4/5 mensen vanuit de Dagbesteding werkzaam binnen het Deltahuis. De
financiering gebeurt op basis van ‘no cure, no pay’. In Arnhem worden ook Activerend Werk-trajecten
aangeboden en in Zevenaar wordt er ook aan jobcoaching gedaan (naast de ‘no cure, no pay constructie’).
De doelen/ resultaten van dit project zijn: participatie, voorliggende voorziening (‘een verhaal’) of naar
(vrijwilligers)werk.
Ontmoetingsplek De Beumerskamp Doesburg (Caleidoz)
Sinds 2015 bestaat De Beumerskamp Doesburg. Het gaat om een mix van Wmo en welzijn (subsidie) waarbij
ontmoeten en meedoen centraal staan. De activiteiten vinden in één ruimte plaats waardoor er sprake is
van een kruisbestuiving tussen de verschillende doelgroepen. Het doel is om de doelgroep te verbreden en
niet alleen ouderen te bereiken. Wel zien de initiatiefnemers een verzwaring van de doelgroep.
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De doelgroep Dagbesteding Licht heeft deels voldoende aan de inloop, maar hebben naast vrijwilligers ook
professionals nodig om ondersteuning te bieden.
Welsaam Wageningen
Deze voorziening is toegankelijk voor iedereen. Het doel is het versterken van burgerkracht, burgerschap en
het versterken van de gezondheid door te verbinden en te ontmoeten. De doelgroep bestaat uit inwoners
zonder indicatie. De aangeboden activiteiten zijn breed en laagdrempelig.
Het probleem waar de initiatiefnemers in sommige gevallen tegenaan lopen, is dat inwoners soms wel
begeleiding nodig hebben. Dagbesteding Licht wordt dan nog ingezet, maar de verwachting is dat er in de
toekomst minder inzet nodig is. Welsaam heeft een eigen budget. Er is ook een innovatiefonds.
4. Notitie Resultaatfinanciering
Gemeente Arnhem heeft een notitie opgesteld rondom het onderwerp resultaatfinanciering/
maandfinanciering. De conclusie is dat resultaatfinanciering nu misschien nog een brug te ver is, maar dat er
alternatieven zijn om meer ruimte voor zorgaanbieders te creëren en de administratieve lasten te verlagen.
Bij maandfinanciering gaat het in het kort nog om een p*q financiering, maar dan om een vast bedrag per
inwoner per maand (zie Centrumgemeente Oss – WMO-regio NOOB). De gedachte achter deze financiering
is dat zorgaanbieders zelf de inzet van uren al naar gelang de intensiteit van de zorgvraag bepalen. Dit kan
de ene maand meer zijn dan in de andere en middelt zich over de gehele cliëntenpopulatie en -periodes uit.
In de werkgroep wordt aangegeven dat men mogelijk de voordelen ziet van maandfinanciering, maar hier
verder over wil spreken. Daarnaast ervaren sommige aanbieders al flexibiliteit bij het inzetten van uren bij
inwoners (zoals Arnhem). Bij de gemeente Arnhem krijgt men per dagdeel geïndiceerd en op basis van deze
indicatie krijgt de aanbieder een bedrag. De aanbieder is vrij om dit bedrag flexibel in te zetten naar de
behoefte van de inwoner. Bij de gemeente Renkum is deze flexibiliteit er bijvoorbeeld niet, omdat zij per
dagdeel afrekenen met een aanbieder. Het blijft daarom de vraag of dit vraagstuk kan worden opgelost met
een ingreep in het proces bij de desbetreffende gemeenten of dat de invoering van maandfinanciering nog
aanvullende voordelen heeft.
In samenhang met de discussie over onderdeel 3 'Dagbesteding Licht naar Algemene voorzieningen', wordt
geconstateerd dat het wenselijk is als er een duidelijkere productomschrijving komt voor de
maatwerkvoorziening Dagbesteding, zodat ook het onderscheid tussen algemeen en maatwerk helder is.
5. Afsluiting
We concluderen dat de werkgroep Dagbesteding verder gaat werken aan het thema maandfinanciering. Dit
onderwerp zal verder verkend worden en uitgewerkt in samenhang met het aanscherpen van de definities
van de verschillende producten van Dagbesteding. De voorkeur bestaat om het aanscherpen van de
definities eerst op te pakken.
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